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1 Sammenfatning 

Baggrunden for denne rapport er, at Slagelse Kommune, bl.a. som et led i forvalt-

ningen af kommunens Natura 2000 områder, har ønsket at undersøge mulighederne 

for at forbedre forholdene for engfuglene i Borreby Mose, herunder særligt arterne 

stor kobbersneppe og brushane. 

 

Borreby Mose ligger på det sydvestlige Sjælland i Slagelse Kommune. En lang ræk-

ker ande-, vade- og rovfugle yngler og raster i området, der også er en af de sidste 

ynglepladser for stor kobbersneppe i det østlige Danmark. Udover at være fredet 

som et vigtigt natur- og kulturområde er området ved Borreby også en del af et af 

de danske Natura 2000 områder, der er udpeget for at beskytte en række arter og 

naturtyper af betydning for biodiversiteten i Europa. 

 

Opgavens formål har været at udarbejde en samlet plejeplan for de ca. 100 hektar 

mosearealer, der til sammen udgør Borreby Mose, idet der særligt fokuseres på for-

holdene for stor kobbersneppe og brushane. I planen beskrives bl.a., hvilke mulighe-

der, der er for at udvide det eksisterende areal med eng til fordel for ynglende stor 

kobbersneppe og andre engfugle. Planen skal desuden foreslå tiltag, der kan medvir-

ke til at genetablere en ynglebestand af brushane. 

 

I 2009 indfandt 5 ynglepar af stor kobbersneppe sig i mosen, og af disse ynglede de 

3 med succes. Bestanden har været stort set uændret gennem de seneste ca. 3 årti-

er, og tætheden af ynglepar vurderes at være høj sammenlignet med andre lokalite-

ter landet over. Brushane forekommer årligt i træktiderne, men eneste indikationer 

på yngel stammer fra 2006, og artens forekomst som ynglefugl i mosen synes yderst 

tvivlsom. De mange rastende, fouragerende og dansende fugle, der indfinder sig 

hvert forår tyder dog på, at området fortsat er potentielt egnet for denne art, og at 

tilbagegangen næppe skal ses som et udtryk for, at forholdene i Borreby Mose ikke 

er tilfredsstillende for arten. 

 

Det har været fremført, at en vandstandssænkning i området kunne være et middel 

til at øge arealet af eng. Det kan ikke udelukkes, at synspunkter baserer sig på 

vandstandsforhold, der er anderledes, end hvad der kunne iagttages i 2009, men fra 

andre engfuglelokaliteter ved man, at denne fremgangsmåde kan være risikabel. 

Risikoen for, at man ”trækker vandet bort” fra allerede velfungerende engarealer, 

uden at nye nødvendigvis opstår, er meget stor. 

 

Da den lokale ynglebestand af stor kobbersneppe i Borreby Mose allerede i dag må 

siges at være i en ”gunstig bevaringsstatus”, anbefales det derfor primært at kon-

centrere plejen om at øge arealet med eng på bekostning af andre naturtyper, som 

f.eks. rørskov, frem for at eksperimentere med vandstandsforholdene på de eksiste-

rende enge.  Forholdene i 2009 fremstod nærmest ideelle med en fin fordeling mel-

lem åbent vand, fugtig eng og mere tørre partier.   

 

Det anbefales fremover løbende at monitere vandstanden i de to søer og sammen-

holde den aktuelle vandstand med det visuelle indtryk af mosen som et levested for 

engfuglene. 

 

Det skal afslutningsvis understreges, at plejeplanen ikke er planmæssigt bindende 

for hverken lodsejere eller myndigheder. Planen skal alene betragtes som et idé ka-

talog med forslag til, hvordan forholdene for de to engfuglearter stor kobbersneppe 

og brushane i området kan bevares og forbedres.  

 

Ligeledes kan visse af rapportens forslag være i modstrid med jagtlige eller andre 

interesser, der knytter sig til arealerne i området, og sådanne afvejninger af, hvilke 

interesser, der i givet fald vejer tungest, er ikke foretaget i rapporten.  
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2 Baggrund og formål 

2.1 Plejeplanens udgangspunkt og tilblivelse 

Opgaven 

 

Borreby Mose ligger på det sydvestlige Sjælland i Slagelse Kommune. Vådområdet 

ved Borreby har igennem flere årtier været kendt som en af Østdanmarks vigtigste 

fuglelokaliteter.  

 

En lang rækker ande-, vade- og rovfugle yngler og raster i området, der også er en 

af de sidste ynglepladser for stor kobbersneppe i det østlige Danmark.  

 

Udover at være fredet som et vigtigt natur- og kulturområde er området ved Borreby 

også en del af et af de danske Natura 2000 områder, der er udpeget for at beskytte 

en række arter og naturtyper af betydning for biodiversiteten i Europa. 

 

Baggrunden for denne rapport er, at Slagelse Kommune, bl.a. som et led i forvalt-

ningen af kommunens Natura 2000 områder, har ønsket at undersøge mulighederne 

for at forbedre forholdene for engfuglene i Borreby Mose, herunder særligt arterne 

stor kobbersneppe og brushane. 

 

Opgavens formål har været at udarbejde en samlet plejeplan for de ca. 100 hektar 

mosearealer, der til sammen udgør Borreby Mose, idet der særligt fokuseres på disse 

to arter. Det er dog givet, at såfremt planen føres ud i livet, vil det også være til 

gavn for en række andre ynglende og rastende fugle i Borreby Mose, herunder sær-

ligt engfuglene, en gruppe der af fugle der er gået markant tilbage herhjemme de 

seneste årtier. 

 

Det har været udgangspunktet, at planen skal beskrive, hvilke muligheder der er for 

at udvide det eksisterende areal med eng til fordel for ynglende stor kobbersneppe 

og andre engfugle. Planen skal desuden foreslå tiltag, der kan medvirke til at gen-

etablere en ynglebestand af brushane. 

 

Da Borreby Mose som nævnt er en del af et Natura 2000 område, skal det ydermere 

sikres, at planen er i overensstemmelse med kravet om at opretholde en gunstig 

bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som det Natura 2000 område, Borreby 

Mose er en del af, er udpeget for (jf. Søgaard et al. 2005). 

 

Naturplan 2005 

 

I 2005 fik Borreby Gods udarbejdet en naturplan som et pilot- og demonstrations-

projekt om naturplaner med tilskud fra Direktoratet for FødevareErhverv (Thyge An-

dersen 2005). 

 

Plejeplanen skal understøtte og supplere naturplanen fra 2005, der havde til formål 

at beskytte og bevare det værdifulde herregårdsmiljø omkring Borreby Gods. Hvor 

den tidligere udarbejdede naturplan primært fokuserede på alleer, solitære træer, 

levende hegn og beplantninger, brakarealer, fortidsminder, sten- og jorddiger og 

lignende landskabselementer, fokuserer denne rapport primært på de biologiske 

værdier, der knytter sig til Borreby Mose (Thyge Andersen 2005). 

 

Feltregistreringer 2009 

 

Som et led i arbejdet er i foråret 2009 foretaget en feltregistrering af stor kobber-

sneppe i Borreby Mose, dels for at gøre status over størrelsen af den aktuelle yngle-

bestand, dels for at vurdere de enkelte pars ynglesucces og fordeling i området. 
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Der blev i medio april - primo maj 2009 foretaget 4 besøg i området for at registrere 

hanner i sangflugt (sandsynlige ynglepar) og eventuelle rugende fugle samt yderlige-

re 1 besøg ultimo maj med henblik på at vurdere fuglenes ynglesucces. Sideløbende 

med registreringerne af stor kobbersneppe blev andre forhold af relevans for pleje-

planen noteret, herunder driftsforhold og eventuelle iagttagelser af andre ”interes-

searter”. 

 

Handlingsplan for truede engfugle 

 

I 2003 indgik Dansk ornitologisk Forening (DOF) og Miljøministeriet en aftale om en 

fælles indsats for en række truede fugle i Danmark, herunder ynglende vadefugle på 

enge og strandenge. 

 

Et af projektets mål har været at udarbejde en handlingsplan (Asbirk & Pitter 2005) 

med fokus på at forbedre forholdene for de truede arter af engfugle. Projektet har 

særligt fokuseret på brushane, engryle og stor kobbersneppe, hvoraf især den først-

nævnte er akut truet, men også engryle og stor kobbersneppe er gået så markant 

tilbage, at de er i farezonen for på længere sigt at forsvinde fra den danske natur. 

 

Handlingsplanen fokuserer i første omgang indsatsen i de 25 vigtigste engfuglelokali-

teter i Danmark. Filosofien er, at en koncentreret indsats i disse områder vil kunne 

bringe de lokale bestande op til et niveau, der muliggør at engfuglene med tiden kan 

sprede sig herfra til andre lokaliteter, heriblandt også nyligt oprettede engområder. 

 

Borreby Mose er ikke en af de oprindelige 25 engfugle lokaliteter, men med de arter 

og problemstillinger, plejeplanen fokuserer på, har det været oplagt at drage nytte af 

de erfaringer, der er indkommet i forbindelse med engfugleprojektet. 

 

I 2009 blev gennemført en række besigtigelser, herunder én den 1. maj, hvori også 

Søren F. Hansen fra Fugleværnsfonden, deltog. Han takkes for at have stillet fondens 

erfaringer fra bl.a. reservatet på Nyord og DOFs engfugleprojekt i øvrigt til rådighed 

for udarbejdelse af rapporten.  

 

Der skal desuden rettes en stor tak til Borreby Gods for godsets velvillige indstilling 

til arbejdet med plejeplanen, deres assistance undervejs og deres store interesse for 

arbejdet med at bevare og udvikle godsets unikke naturværdier. 

 

 
Græssende kreaturer ved Nysø i sommeren 2009. 



___________________________________________________________________ 

Slagelse Kommune: Naturpleje og engfugle i Borreby Mose  

Marts 2010  5  

3 Eksisterende forhold 

3.1 Beliggenhed m.m. 

Borreby Mose ligger på det sydvestlige Sjælland i Slagelse Kommune ved Borreby 

Gods, ca. 3 kilometer syd for Skælskør (Figur 1). 

 

Området omkring Borreby er et typisk herregårdslandskab med store marker, mange 

tilplantede mergelgrave, kyststrækninger og ikke mindst de gamle inddæmmede 

arealer med sø, eng og mose i Borreby Mose. 

 

Selve Borreby Mose var oprindeligt en fjordarm. Området deles i dag i 2 halvdele af 

Borrebyvej. Den vestlige del af mosen, dvs. området mellem Borrebyvej og diget ud 

mod Inderfjorden, benævnes Nysø, og området øst for vejen hedder Gammelsø. 

 

Nysø udgøres af i alt ca. 28,5 hektar sø, eng og rørsump. Mod nordvest ligger en 

remise på 0,12 ha bestående af hvidgran, omkranset af tjørn og slåen. Gammelsø 

øst for Borrebyvej omfatter i alt ca. 62 ha sø, eng, mose og rørsump. Bedømt ud fra 

luftfotos (Figur 2), oplysninger fra Slagelse Kommune og krydsoverensstemmelse af 

hektarstøtte på arealerne, synes der at være indikationer for mere vedvarende vand-

standshævninger i mosen, særligt i Gammelsø. 

 

Engene og dele af fladvandet i både Nysø og Gammelsø afgræsses i henhold til MVJ-

aftaler (Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger). 

 

Vegetationen ved de to søer er stadig præget af tidligere tiders saltpåvirkning. Af 

særlige plantearter kan nævnes drue-gåsefod, smalbladet kællingetand, strand-

skræppe, kær-mangeløv, klæg-siv, kær-svinemælk, smalbladet kællingetand, stilk-

mælde, tykbladet mælde, annelsgræs, hundetunge, kær-fnokurt, gul frøstjerne og 

billebo-klaseskærm. 

 

Mosens rige fugleliv studeres lettest fra Borrebyvej eller fra grusvejen, der går fra 

Borrebyvej ud til Inderfjorden med resterne af en gammel mølle, der med sin "snegl 

tidligere forsøgte at afvande mosen. 

 

 
 

Figur 1: Projektområdet Borreby Mose i Slagelse Kommune på det sydvestlige Sjælland. 
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Figur 2: Luftfotos af Borreby Mose 1995-2008 (Dansk Arealinformation). 
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3.2 Borreby 

Borreby er en renæssanceborg fra 1556, bygget af Christian den IIIs kansler Johan 

Friis. De to fløje omkring borggården og et porthus er opført 50 år senere. Det op-

rindelige anlæg og vandgraven rundt om slottet går tilbage til 1345. 

 

Natur- og kulturhistorisk set er Borreby en af Sjællands allerstørste perler, og for at 

beskytte og bevare det værdifulde herregårdsmiljø intakt blev godset fredet i slut-

ningen af 70erne. 

 

På marken øst for borgen har landsbyen og ladepladsen Borreby ligget. De topografi-

ske forhold med en borg, der beskytter en bebyggelse, er næsten identiske med 

Tårnborg ved Korsør nor.  

 

Ved flyvning over området kan man se gruber, stolpehuller og en større indhegning i 

kornet. De ældste fund er fra sen vikingetid og tidlig middelalder og omfatter også 

Østersøkeramik. 

 

Landbruget på Borreby Gods drives med traditionel planteavl. En af bygningerne er 

lejet ud til rideskole. Godset har egen skytte, og der drives et professionelt jagtvæ-

sen med udsætning af fasaner og pleje af ejendommens naturlokaliteter. 

 

Borreby har været i familien Castenschiolds eje siden 1783 og ejes i dag af Joachim 

Castenschiold (Thyge Andersen 2005, www.borrebygods.dk). 

 

3.3 National beskyttelse 

Hele projektområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser 

(§ 3), hvilket indebærer, at der ikke uden tilladelse fra de kommunale myndigheder 

må foretages ændringer disse arealers tilstand. Det gælder naturtyperne eng, mose 

og sø, ligesom Ørbæk Rende, der gennemstrømmer de to søer og passerer under 

Borrebyvej, har status af et beskyttet vandløb (Figur 3).  

 

 

 
 

Figur 3: Arealer i Borreby Mose, der er omfattet af Museumsloven, Skovloven og Naturbeskyttelses-

lovens § 3. 
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En del af skoven syd for Borreby Gods er desuden udlagt som fredskov, hvilket inde-

bærer at disse arealer skal ”drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift”.  

Hele området rummer desuden en del fortidsminder, der er beskyttet mod alle aktivi-

teter, der kan påvirke deres indhold og overflade i henhold til Museumslovens § 29e 

samt enkelte sten- og jorddiger, der er beskyttet mod tilstandsændringer i henhold 

til Museumslovens § 29a. 

 

Borreby og Ørnehoved Skov er fredet i 1978. Formålet med fredningen er at bevare 

herregårdslandskabet. 

 

Borreby med tilhørende arealer er i Regionplanen udlagt som bevaringsværdigt her-

regårdslandskab som ”Afgrænset Kulturmiljø”, og området er tillige udlagt som 

”Landskabeligt og naturmæssigt kerneområde” samt ”Beskyttelsesområde”. 

 

Hele Borreby er udlagt som SFL-område. For landbrugets vedkommende har SFL-

områder særlig interesse, idet disse områder giver mulighed for tilskud til en miljø-

venlig landbrugsdrift. For engene omkring Nysø og Gammelsø er indgået MVJ aftaler 

om afgræsning. Det vil sige, at ejeren efter nogle nærmere bestemmelser har for-

pligtiget sig til at afgræsse engene eller til at foretage høslæt. 

3.4 International beskyttelse 

Borreby Mose udgør en del af et af de danske Natura 2000 områder, der omfatter 

113 Fuglebeskyttelsesområder og 254 Habitatområder (Figur 4).  

 

Som det fremgår af Figur 4, er Borreby Mose en del af Fuglebeskyttelsesområde nr. 

95 Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø og en del af Habitatområde nr. 143 

Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agerø og Glænø. 

 

 

 
 
Figur 4: Oversigtskort, der viser beliggenheden af de internationale naturbeskyttelsesområder. 
Skraveret: Fuglebeskyttelsesområde nr. 95 Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø og nordlige 
del af Habitatområde nr. 143 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø. Det syd-
ligste, ikke-skraverede polygon er den del af Habitatområdet, der ikke overlapper med Fuglebeskyt-
telsesområdet. Den røde cirkel angiver beliggenheden af Borreby Mose. 
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I kraft af sit EU medlemskab er Danmark forpligtet til at sikre og/eller genoprettes en 

gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som områderne er udpeget for, 

jvf. Søgaard et al. (2005).  

 

Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 95 (Skælskør Nor, Skælskør 

Fjord og Gammelsø) udgøres af 3 arter af rastende fugle (sangsvane, grågås og 

troldand) samt ynglende rørhøg, der alle forekommer i det område, der berøres af 

plejeplanen (www.blst.dk). Rørdrum, der står opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets 

Bilag 1, men ikke indgår i udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet, yng-

ler regelmæssigt i mosen.  Brushane, men ikke stor kobbersneppe, står opført på 

Fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag 1. 

 

Habitatområde 143 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 

er udpeget på baggrund af 24 forskellige Habitatnaturtyper, der omfatter såvel mari-

ne og kystnære habitater som overdrev, strand- og skovnaturtyper samt paddear-

terne klokkefrø og stor vandsalamander (www.blst.dk).  

 

Nysø er kortlagt som habitatnaturtype 1150* kystlaguner og strandsøer, der er en 

”prioriteret” naturtyper, som de enkelte medlemslande har et særligt ansvar for at 

beskytte. I basisanalysen for det Natura 2000 område, som Borreby Mose hører un-

der, er en del af engene omkring Ny- og Gammelsø udpeget som strandeng, og Ør-

bæk Rende, der afvander de to søer til Skælskør Nor, er benævnt et habitatvandløb. 

 

For en ejer af et Natura 2000 område gælder, at en række indgreb, der normalt ikke 

kræver tilladelse efter lovgivningen, skal anmeldes til kommunen 4 uger, før de sæt-

tes i værk. Som eksempel kan nævnes opdyrkning af vedvarende græsarealer, eller 

hvis afgræsning af enge ophører. 

 

Af Habitatdirektivets Artikel 12 fremgår desuden, at medlemslandene skal indføre en 

streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om disse forekommer i 

eller udenfor beskyttelsesområderne (Bilag 4 arterne). Bilag 4-arten spidssnudet frø 

kendes fra mosen, og andre forekommer givetvis også. 

 

Endelig er Borreby Mose en del af Ramsarområde nr. 19, hvilket bl.a. indebærer, at 

arealerne skal friholdes for tekniske anlæg og andre indgreb eller aktiviteter, der kan 

ændre på områdets karakter eller påvirke dyre- og plantelivet. 

 

Hele det område, der berøres af plejeplanen, er i privat eje, idet arealerne hører un-

der Borreby Gods. 

3.5 Vandforhold 

Både Gammelsø øst for Borrebyvej og Nysø mod vest er rester af en tidligere  

fjordarm fra Skælskør Nor. Søerne er lavvandede og gennemstrømmes af Ørbæk 

Rende, der har sit udløb i Noret mod vest. Søerne afgrænses mod nord af en visse 

steder flydende rørsump.   

 

I Nysø, hvor Ørbæk Rende har sit udløb i Skælskør Nor findes på Norets side en høj-

vandsklap, der sikrer, at saltvand ikke trænger ind i Nysø i perioder med høj vand-

stand i noret.  

 

På Nysø-siden findes et stigbord, der er etableret men ikke taget i anvendelse, dvs. 

at det er forberedt til, at man kan lægge planker el.lign. ned med henblik på at regu-

lere vandstanden i Nysø, men dette er endnu ikke gjort (se fotos nedenfor). Dermed 

kan vandstanden i fjorden være højere end i Nysø, men det er ikke muligt, uden at 

”aktivere” stigbordet, at holde en højere vandstand i Nysø end i fjorden. 
 

http://www.blst.dk/
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”Ikke-aktiveret” stigbord på ”Nysø-siden”, hvor Ørbæk rende har sit udløb i Skælskør Nor. 

 

 
 

Højvandsklap på ”nor-siden”, hvor Ørbæk Rende har sit udløb i Skælskør Nor 

 

Vandstandsmålinger har ikke som sådan været en del af arbejdet med plejeplanen, 

men da en passende vandstand er en afgørende vigtig faktor for fuglene tilknyttet 

engene, blev den 17. juni opsat to skalapæle med henblik på fremover at kunne af-

læse de faktiske vandstandsforhold (Figur 5). 

 

Vandstandsmålinger foretaget i foråret og sommeren tyder på, at vandet ikke har fri 

passage under Borrebyvej, idet der er tegn på, at vandet ophobes i Gammelsø i peri-

oder med megen nedbør. Passagen udgøres af en stenkiste, som  med tiden lukkes 

til af slam. 
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Figur 5: Placering af skalapæle (røde prikker) til aflæsning af vandstand i Borreby Mose 2010. 

 

Den 17. juni måltes vandstanden i Nysø således til kote 0,396 m (dvr-90), mens 

koten i Gammelsø på samme tidspunkt var 0,594 m (dvr-90), dvs. en forskel i vand-

stand mellem de to søer denne dag på ca. 20 cm. At der på dette tidspunkt var hø-

jest vandstand i Gammelsø kunne også konstateres rent visuelt.  

 

En vurdering (måling i forhold til hegnspæl og efterfølgende tilbageregning) viser en 

vandstand den 1.maj i Gammelsø i kote 0,18 m (dvr-90). Der er ikke vandstandsda-

ta fra Nysø denne dag, men hvis den relative forskel mellem de to søer denne dag 

var den samme som den 17. juni, må vandstanden i Nysø formodes at have været 

tæt på kote 0. I begyndelsen af maj fremstod engene omkring såvel Nysø som 

Gammelsø nærmest ideelle for ynglende, rastende og fouragerende vadefugle. 

 

 

 

 

Diget, der adskiller Nysø fra Skælskør Nor. Udsigt mod vest maj 2009 (Foto: E.M. Jacobsen). 
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3.6 Driftsformer, naturpleje 

I foråret og sommeren 2009 var arealerne langs den sydlige bred af Nysø og Gam-

melsø afgræsset af henholdsvis kreaturer og får.  

 

Et højtliggende parti, formentligt den gamle kystskrænt fra den afsnørede fjordarm, 

nord for Nysø var i 2009 afgræsset af heste (Figur 6). 

 

 
 

Figur 6: Afgræssede arealer 2009. 

3.7 Fugleliv 

Borreby Mose er, trods sin relativt beskedne udstrækning, en af det østlige Dan-

marks vigtigste fuglelokaliteter, og området besøges ikke overraskende årligt af et 

stort antal fugle- og naturinteresserede. Fuglelivet studeres lettest fra Borrebyvej, 

hvor der er indrettet et par vende- og holdepladser samt fra den grusvej, der umid-

delbart syd for godset fører fra Borrebyvej ud til Skælskør Nor. 

 

I december 2009 var i DOFbasen (www.dofbasen.dk) indmeldt 225 fuglearter fra 

Borreby Mose, omfattende mere end 22.000 observationer. Listen omfatter en række 

på landsplan endog særdeles sjældne arter som amerikansk pibeand, hvidøjet and, 

stor skrigeørn, steppeørn, stylteløber, sumpvibe, terekklire, og citronvipstjert. Ud-

over Borreby Moses indlysende landskabelige kvaliteter medvirker mosens beliggen-

hed tæt på en de store trækruter (via Stigsnæs) givetvis til de mange observationer 

af sjældne fugle i området. 

 

Oplysninger om mosens fugleliv er bl.a. indsamlet i forbindelse med Dansk Ornitolo-

gisk Forenings landsdækkende lokalitetsregistreringsprojekter samt i forbindelse med 

bl.a. Vestsjællands Amts basisanalyse for det Natura 2000 område, som Borreby 

Mose er en del af (Vestsjællands Amt 2002). I Tabel 1 er vist et udtræk af ”Bearbej-

dede ynglepar” indrapporteret til DOFbasen fra perioden 1980 – 2009. I Tabel 2 er 

http://www.dofbasen.dk/
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vist antallet af ynglepar af de 4 ”Bilag 1-arter” rørdrum, rørhøg, klyde og fjordterne i 

perioden 1987-2002. Rørdrum har ynglet med 1-2 par i Borreby Mose i perioden. 

Arten er ikke med på udpegningsgrundlaget i det Fuglebeskyttelsesområde, hvori 

Borreby Mose indgår,  

 

Rørhøg er med på udpegningsgrundlaget i det Fuglebeskyttelsesområde, hvori Bor-

reby Mose indgår, og har enkelte år haft en endog meget stor bestand på helt op til 

10 ynglepar i Borreby Mose. 

 

Klyde har i perioden ynglet med 12-39 par i Borreby Mose, og fjordterne har ynglet 

et enkelt år (2002) med ét par. Hverken klyde eller fjordterne indgår i udpegnings-

grundlaget i det Fuglebeskyttelsesområde, som Borreby Mose er en del af. 

 

Endeligt er i Tabel 3 vist observationer af det højeste antal af individer af udvalgte 

arter, der det pågældende år har udvist yngleadfærd (territoriehævdende, spillende, 

syngende, ungeførende, parringsadfærd m.m.). Tallene er givetvis høje i forhold til 

det antal ynglepar, der rent faktisk har ynglet med succes, men giver dog et vist 

indtryk af forekomst og tendenser i bestandsudviklingen for de pågældende arter. 

 

Forskelle i metodik, feltindsats, afgrænsning af områder m.m. gør, at der for de en-

kelte arter i tabellerne kan optræde forskellige tal for de samme år. 

 
Tabel 1: ”Bearbejdede ynglepar” fra Borreby Mose indmeldt til DOFbasen m.m. 1980-2009 m.m. 

1 Fugleåret 2007 
2 Sidste dans med brushanen – Vikstrøm (2008) 
3 Denne undersøgelse (5 par indfinder sig, 3 par yngler med succes) 
4 Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) Caretaker gruppe for Borreby Mose v/Søren Harding 
5 Thomas Hilkjær, pers. medd. Hættemågekoloni ”i begyndelsen af 1990erne”. 

Art/år 80 94 95 96 97 99 02 03 04 05 06 07 08 09 

Lille Lappedykker 

          

1  1 

 Grstr. Lappedykker  

  

1-2 

   

1-2 

  

14 24 

 

c. 105 

Rørdrum 

 

0-1 

         

 

  Fiskehejre 

         

14-16 7-8 114 18 9 

Knopsvane 

    

2 

  

1 

 

1 6 34 

 

1 

Grågås 

  

2 

  

5-10 

    

>154 >104 7 

 Gravand 

 

1 

  

3 

 

1 

 

1 1 

 

 

  Knarand 

 

2 

  

1 

  

5 

 

2 

 

14 2 

 Gråand 

           

 3 5-10 

Atlingand 

 

2 2 

    

2 

   

14 

  Skeand 

  

1 1 

     

2 14  1 

 Taffeland 

       

2 1 2 

 

 

 

1 

Ederfugl 

         

1 

 

 

  Toppet Skallesluger  

         

1  

  Rørhøg 

  

0-1 2 

    

1-2 

  

24 2 

 Vandrikse 

          

1 14 

  Grønbenet Rørhøne  

   

1 

      

 

 

1-3 

Blishøne 

 

1 

   

5-15 

   

3 2  3 

 Klyde 15 

    

5-6 

 

13 1 13-25 20 10-154 1 1 

Stor Præstekrave 

           

 1 

 Vibe 

     

5-7 

     

 

  Stor Kobbersneppe  

  

1-3 

   

1-2 

  

24 2-31 1-42 3-53 

Hættemåge 

 

+5 

       

3-7 

 

 

  Sølvmåge 

          

23  

 

2-20 

Fjordterne 

  

0-1 

  

1 

     

 

  Dværgterne 

   

1 

       

 

  Gul Vipstjert 

       

1-2 

   

 2 
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Tabel 2. Ynglepar i Borreby Mose, data indsamlet i forbindelse med Natura 2000-basisanalysen 
(Vestsjællands Amt 2002). 

 

År 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 

Rørdrum 1 1 1 0 0 0 0 0   0   2 1 1 

Rørhøg 9 6 6 9 6 2 4 6 6 5 5  6 5 6 10 

Klyde 23 22 22 12 32 27   12  23   + 24 39 

Fjordterne 0 0 0 0 0 0 0    0   0 0 1 

 
 
Tabel 3: Udviklingen i ynglebestandene for vadefuglene i Borreby Mose udtrykt ved maks-tallet af 
fugle, der udviser yngleadfærd (territoriehævdende, varslende, ungeførende, redebyggende etc.). 
Data fra DOFbasen. 
 

 

Med forbehold for de ret spredte oplysninger i Tabel 1 og 3 vurderes det, at ynglebe-

standen af stor kobbersneppe i Borreby Mose har været relativt stabil eller endog i 

fremgang gennem årene.  

 

Brushanens status er derimod meget usikker, idet den eneste indikation på yngel i 

Borreby Mose siden 1980 er en registrering af 10 fugle, der angiveligt udviste yngle-

adfærd den 7. maj 2006 (Tabel 3). 

 

3.7.1 Stor kobbersneppe og brushane 

Stor kobbersneppe er udbredt i Europa samt i et bælte i det vestlige Centralasien og 

pletvis videre østpå helt til Stillehavskysten. I Europa er arten fortrinsvis udbredt i 

Nordvesteuropa samt i Østeuropa, og den yngler slet ikke i det sydligste Europa. 

 

I Danmark forekommer arten primært i Vestjylland, Nordjylland samt langs Vade-

havskysten. De primære lokaliteter er Vejlerne i Thy, Mandø og Tøndermarsken, Tip-

perne og Agger Tange. Borreby Mose er den ene af blot 4 lokaliteter øst for Store-

bælt (Figur 7). I 2008 var de bedste lokaliteter Bygholm vejle med 147 par, Mandø 

og Tøndermarsken med hver knapt 85 par, Tipperne med 67 par samt Agger Tange 

med 51 par. Resten af parrene var fordelt på 14 lokaliteter, stort set alle med tilba-

gegang for arten. 

 

Arten yngler især på større fugtige marsk- og brakvandsenge med kreaturgræsning 

eller høslæt. Men den kan også yngle på fugtige ferskenge inde i landet (Grell 1998). 

 

Med en landsbestand på omkring 610-620 par i 2007 er stor kobbersneppe den mest 

talrige af de tre intensivt overvågede engfuglearter (Thorup & Laursen 2008) og den 

af de tre arter, hvor bestanden ser ud til at være mest stabil. Det skyldes formentlig, 

at den bedre tåler manglende afgræsning af engene end de øvrige arter af engfugle 

(Thorup 2003).  

Artsnavn 80 92 93 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Strandskade 

     

25 15 1 16 15 

 

16 12 3 

Klyde 21 62 2 40 48 35 95 41 41 55 30 20 26 15 

Lille Præstekrave 

        

1 

  

2 

  Stor Præstekrave 

    

7 5 17 6 10 2 

 

4 4 15 

Vibe 15 

  

40 30 

 

5 25 40 30 4 

 

20 30 

Almindelig Ryle 

    

3 

         Brushane 

          

10 

   Dobbeltbekkasin 

      

1 

      

1 

Stor Kobbersneppe 

 

3 2 

 

12 

 

12 13 11 20 8 16 11 14 

Rødben 

    

15 

 

25 

 

30 10 4 16 20 18 
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I forbindelse med artens naturlige krav til levested har den store kobbersneppe for-

modentlig aldrig været en almindelig dansk ynglefugl. Bestandens størrelse har svin-

get en del gennem de sidste 100 år, desværre med en negativ tendens i de seneste 

årtier, som er accelereret. Tilbagegangen skyldes især dræning af enge eller mang-

lende kreaturgræsning af engarealerne. Føden består især af orme, insekter, krebs-

dyr, snegle og haletudser. 

 

Om optælling af stor kobbersneppe hedder det i optællingsvejledninger fra Dansk 

Ornitologisk Forening: 

 

En kortlægning af ynglebestanden sker bedst ved fjernobservationer i perioden 1/5-

15/5. En vurdering af antallet af sikre ynglepar sker ved en optælling af rugende og 

senere ungeførende fugle. De rugende fugle kan imidlertid være vanskelige at få øje 

på, da de ligger dybt i vegetationen. Sandsynlige ynglepar registreres ved hannernes 

markante sangflugt om morgenen i april og maj. I tætte bestande kan det være 

svært at holde rede på de enkelte fugle, idet de bevæger sig over store afstande. 

Også gentagne iagttagelser af vogtende fugle er et godt indicium på et ynglepar 

(Grell & Nielsen 1993, Vikstrøm 2007). 

 

  
 

Figur 7: Ynglelokaliteter for stor kobbersneppe og brushane 2008 (Vikstrøm 2008). 

 

Brushanens yngleudbredelse omfatter Skandinavien, Nordrusland og Sibirien. I Euro-

pa er der endvidere mindre bestande bl.a. i Holland, Tyskland og Baltikum.  

 

Brushane er den mest fåtallige af de ynglende engfuglearter, og den danske bestand 

er koncentreret på nogle ganske få lokaliteter, hvorfor bestanden er meget sårbar.  

Arten var tidligere en relativt almindelig dansk ynglefugl på fugtige enge og overalt 

langs kysterne. Så sent som under Dansk Ornitologisk Forenings første atlasprojekt 

fra 1971 til 1974 ynglede den mange steder langs den jyske vestkyst og ved Lim-

fjorden samt langs kysterne på Øerne. I dag er brushanen i dag en sjælden yngle-

fugl, som kun yngler på ganske få lokaliteter. Den største lokalitet, der er tilbage, er 

Tipperne i Ringkøbing Fjord. Den eneste yngleplads i Østdanmark i 2008 var på Salt-

holm (Figur 6). 

 

Brushane yngler især på kortgræssede brakvandsenge med svag saltpåvirkning, men 

også på egentlige strandenge med vandfyldte pander og loer. Den kan i langt mindre 

omfang træffes ynglende på kortgræssede, fugtige ferskenge i indlandet. 

 

Arten er ikke pardannende, og hannerne deltager således ikke i yngelplejen. I 2008 

blev der i hele landet fundet blot ca. 65 ynglehunner af brushane, heraf hele 51 på 
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Tipperne, mens resten var fordelt på 5 lokaliteter. Brushanens føde består af diverse 

insekter, krebsdyr, muslinger, snegle og orme. 

 

Fra Borreby Mose er ikke siden 2006 indkommet observationer til DOFbasen, der 

kunne tyde på, at arten har ynglet i mosen, men rastende og fouragerende fugle ses 

almindeligt i området april-september. Dansende fugle, men ikke sikre tegn på yn-

gel, sås også hyppigt i april-maj 2009. 

 

Om optælling af brushane hedder det i optællingsvejledninger fra Dansk Ornitologisk 

Forening, at det næsten er umuligt at få præcise opgørelser af arten.  Brushanen er 

polygam, og fuglene optræder ikke territorialt. Antal hanner og hunner på danse-

plads er en let registreringsmulighed, men det vil ofte give et dårligt billede af antal 

reder i et område. Gennemtrækkende fugle optræder på de danske dansepladser 

igennem første halvdel af maj. Den bedste og også mest krævende procedure er at 

registrere urolige hunner, som er tydelige i 1-2 uger efter klækningen ca. 5/6-25/6. 

Dette indebærer dog risiko for forstyrrelse af andre ynglefugle og bør undgås ved 

tætte bestande af ynglefugle på lokaliteten (Grell & Nielsen 1993, Vikstrøm 2007). 

 

3.7.2 Handlingsplanens konklusioner vedr. de to arter 

Handlingsplanen for truede engfugle (Asbirk & Pitter 2005) konkluderer, at det er 

den landbrugsmæssige udnyttelse til græsning, høslæt og rørskær igennem århund-

reder, der har skabt og opretholdt engene, og at det derfor er nødvendigt med en 

fortsat drift for at bevare de ynglende vadefugle, som er afhængige af engene. Det 

samlede engfugle område skal således fremstå som en varieret mosaik, hvor fuglene 

altid kan søge hen til delområder, hvor optimale forhold er repræsenteret. 

 

På det mere detaljerede plan stiller engfuglene særdeles specifikke krav til deres 

ynglepladser, f.eks. kan det nævnes, at både brushane og stor kobbersneppe kræ-

ver, at grundvandstanden ikke kommer under 30 cm under jordoverfladen i yngleti-

den. Brushane er samtidig afhængig af strukturer i engen med pander og loer, der 

tørrer gradvist ud i slutningen af maj-juni.  

 

Mens stor kobbersneppe tåler i hvert fald op til 10 promille salt i engenes pande- og 

losystemer, er brushanen meget sårbar over for meget salt, idet den allerede ved 

saltpromiller på omkring 5 i engenes vandsystemer ophører med at yngle. Alle disse 

krav er efterhånden opfyldt på færre og færre lokaliteter i Danmark (Tabel 4). 

 

En af handlingsplanens vigtigste konklusioner er, at engfuglevenlig forvaltning af 

engene rent faktisk virker, idet de tre fokusarter klarer sig markant bedre på de lo-

kaliteter, hvor der er sat aktivt og målrettet ind med pleje. 

 

 
I 2009 var forholdene nærmest optimale for ynglende og fouragerende vadefugle i Borreby Mose. 
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Tabel 4: Sammenfatning af krav til levestedet for brushane og stor kobbersneppe 
(efter Asbirk & Pitter 2005). 

 

 Brushane 

 

Stor kobbersneppe 

 

Fugtighed Fugtige enge er en forudsæt-

ning for ynglen. Grund-

vandstand må højst være 10-

30 cm under jordoverflade i 

maj og første halvdel af juni. 

Afvanding må ikke finde sted. 

Fugtige enge er en forudsæt-

ning for ynglen. Grund-

vandstand må højst være 30 

cm under jordoverflade i maj. 

Struktur Afhængig af strukturer i engen 

med pander og loer, der tørrer 

gradvist ud i slutningen af maj-

juni. 

Ingen krav 

Gødskning Meget sårbar over for 

gødskning, der ikke må finde 

sted. 

Tolererer moderat gødskning, 

op til 50-100 kg N/ha/år. 

Græsning1 Kreaturer eller heste. Tidligste 

udsætning 28. maj ved 1 

ungkreatur/ha eller 5. juni ved 

2 ungkreaturer/ha. 

Kreaturer eller heste. Tidligste 

udsætning 15. maj ved 1 

ungkreatur/ha eller 25. maj 

ved 2 ungkreaturer/ ha. 

Høslæt2 Tidligste høslætdato 15. juli. Gødskede enge: tidligste 

høslætdato 20. juni Ugødskede 

enge: tidligste høslætdato 25. 

juni. 

Salt Meget sårbar over for salt, 

allerede ved saltpromiller på 

omkring 5 i engenes vandsy-

stemer ophører arten med 

ynglen. 

Tåler i hvert fald op til 10 

promille salt i engenes pande- 

og lo systemer. 

Vegetationshøjde i redehabitat Rede placeres i 10-20 cm høj 

og ikke for tæt vegetation, med 

noget udsyn. 

Rede placeres i 5-15 cm høj 

vegetation med godt udsyn. 

Vegetationshøjde i ungefø-

ringshabitat 

Ungerne føres i ret lav, åben 

vegetation af 10-20 cm’s høj-

de. 

Små unger føres til de er 2-3 

uger gamle i relativt åben, ret 

høj vegetation af 15-30 cm’s 

højde. 

Minimal udnyttelse Kan yngle i fugtig, langsom-

voksende brak, men normalt 

er græsning og/eller slåning 

nødvendig, for at krav til 

vegetationshøjde og struktur 

kan opretholdes. 

 

Græsning og/eller slåning 

nødvendig, for at vegetations-

højde og struktur kan opret-

holdes. 

Kriterier for Lokal Gunstig Be-

varingsstatus3 

Stigende eller stabil bestand, 

konstant eller stigende areal af 

egnet levested. 

 

Stigende eller stabil bestand, 

konstant eller stigende areal af 

egnet levested. 

 

 

                                            
1 Beregnet ud fra at højst ca. 25 % af artens reder må gå tabt pga. nedtrampning. 
2 Beregnet ud fra at højst ca. 20 % af artens unger må gå tabt pga. slåning. 
3 Jvf. Søgaard et al. 2005. 
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3.7.3 Logbog for registreringer af stor kobbersneppe og brushane 2009 

 

Ved 5 besøg i Borreby Mose i 2009 blev fundet 5 ynglepar af stor kobbersneppe, 

hvoraf de 3 par vurderes at have ynglet med succes (Tabel 5).  

 

Brushane sås hyppigt i løbet af foråret, dog ikke under omstændigheder, der tyder 

på, at arten ynglede i området i 2009. 

 

Tabel 5: logbog over registreringer af brushane og stor kobbersneppe i Borreby Mose 2009. 

 

Dato 

(2009) 

 

Brushane 

 

Stor kobbersneppe 

16. april 

 
30 rastende 

4 par fouragerende Nysø, heraf 3 varslende hanner 

1 par (1 varslende han + hun) i Gammelsø. 

 

= 5 par (10 fugle set) 

17. april 
35 rastende 

 

2 par i Nysø (2 varslende hanner + 2 hunner). 

3 par i Gammelsø (3 varslende hanner + 3 hunner). 

= 5 par (10 fugle set, heraf 5 spillende hanner). 

 

30. april 

35 rastende, mange 

dansende 

 

1 par i Nysø. 

2 par i Gammelsø. 

= 3 par (6 fugle set, heraf 3 spillende hanner). 

 

1. maj 

40 rastende, mange 

dansende 

 

1 par i Nysø. 

2 par i Gammelsø. 

= 3 par (6 fugle set; 3 spillende hanner). 

 

29. maj 
Ingen set 

 

1 ængsteligt kaldende/varslende par + 2 fouragerende fugle i 

Nysø. 

 

2 ængsteligt kaldende/varslende par + 2 fouragerende fugle i 

Gammelsø. 

= 3 par og 4 ”løse” fugle (10 fugle set). 

 

 

 
 

Stor kobbersneppe i Borreby Mose 2009 (Fotos: E.M. Jacobsen). 
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4 Mål og virkemidler 

4.1 Målet med plejen og vurdering af behovet 

Erfaringen fra en lang række naturplejeprojekter rettet specifikt mod engfugle, her-

under også det tidligere nævnte engfugleprojekt gennemført i regi af Dansk ornitolo-

gisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen siger, at de væsentligste naturplejeindsat-

ser skal koncentreres omkring 3 mere eller mindre forbundne faktorer: 

 

 Bevare eller øge arealet med egnede levesteder. 

 Vandstandsforhold. 

 Prædation. 

 

Med hensyn til naturpleje i forhold til engfugle, skal denne målrettes mod at skabe:  

 

 Lav vegetation ved ynglesæsonens start, dvs. lav græshøjde (under 5 cm) på 

indbindingstidspunktet efteråret før. 

 Tilstrækkeligt store åbne flader med lav vegetation i ynglesæsonen. 

 En plantestruktur med egnede redesteder i form af f.eks. tuer og åbne flader. 

 Arealer med relativt lav og åben vegetation til ungeføring. 

 Lav vegetation omkring vandhuller, grøfter og kystbræmmer, der giver fuglene 

adgang til disse arealer og mulighed for fødesøgning (Buttenschøn 2007).  

 

Formålet med plejeplanen er at forbedre forholdene for den lokale ynglebestand af 

stor kobbersneppe samt at forbedre mulighederne for, at brushanen kan vende tilba-

ge til Borreby Mose som ynglefugl. 

 

Trods tilbagegang over det meste af landet er der ikke i de gamle data fra Borreby 

Mose tegn på, at mosen de seneste ca. 30 år har rummet en væsentligt større yng-

lebestand af stor kobbersneppe, end tilfældet er i dag.  

 

I 2003-2005 ynglede der ifølge Asbirk & Pitter (2005) på Tipperne 80-100 par stor 

kobbersneppe på 545 hektar eng (1 par for hver 5,5 hektar), på Mandø ynglede i 

2002 i alt 86 par på 610 hektar (1 par for hver 7 hektar), på Saltholm 16 par på 

1600 hektar strandeng (1 par for hver 100 hektar) og på Nyord ynglede i 2004 i alt 

8-11 par på 400 hektar strandeng (1 par for hver 36 hektar). 

 

Medregnes også de par, der ynglede uden succes, var det tilsvarende tal for Borreby 

Mose i 2009 i alt 5 ynglepar på ca. 19 hektar eng, svarende til 1 ynglepar for hver 4 

hektar eng, hvilket er en meget høj tæthed sammenlignet med lokaliteterne nævnt 

ovenfor.  

 

Alt tyder derfor på, at tætheden i området allerede i dag er relativt høj, og observa-

tionerne i 2009 tyder på, at også ynglesuccesen, i hvert fald dette år, var relativt 

god. 

 

Med hensyn til brushane er fremtidsperspektiverne, bestandsudviklingen på lands-

plan, og artens tidligere forekomst i mosen taget i betragtning, så usikre, at det ikke 

kan anbefales ensidigt at rette plejen mod denne art. Generelt vurderes det dog, at 

tiltag gennemført til gavn for stor kobbersneppe i de allerfleste tilfælde også vil være 

til gavn for brushane (Tabel 3).  

 

De mange rastende, fouragerende og dansende fugle, der indfinder sig hvert forår 

tyder på, at området fortsat er potentielt egnet for denne art, og at tilbagegangen, 

næppe skal ses som et udtryk for, at forholdene i Borreby Mose ikke er tilfredsstil-

lende for arten. 
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Også med hensyn til andre jordrugende fugle som vibe, rødben, svømmeænder og 

gæs giver Borreby Mose med de nuværende forhold indtryk af at være en lokalitet 

med endog særdeles mange ynglende fugle og en relativt høj grad af ynglesucces. 

 

Det har i forbindelse med udarbejdelse af plejeplanen været fremført, at en vand-

standssænkning i området kunne være et middel til at øge arealet af eng.  

 

Det kan ikke udelukkes, at synspunkter baserer sig på vandstandsforhold, der er 

anderledes, end hvad der kunne iagttages i 2009, men fra andre engfuglelokaliteter 

med bl.a. ynglende stor kobbersneppe, herunder Nyord, ved man, at denne frem-

gangsmåde kan være risikabel. Risikoen for, at man ”trækker vandet bort” fra alle-

rede velfungerende engarealer, uden at nye nødvendigvis opstår, er meget stor. 

 

Da den lokale ynglebestand af stor kobbersneppe i Borreby Mose allerede i dag må 

siges at være i en ”gunstig bevaringsstatus”, anbefales det derfor primært at kon-

centrere plejen om at øge arealet med eng på bekostning af andre naturtyper, som 

f.eks. rørskov, frem for at eksperimentere med forholdene på de eksisterende enge.  

 

Med hensyn til vandstand, anbefales det, at tilstræbe en situation, der i så høj grad 

som muligt ligner billedet fra 2009, hvor forholdene vurderedes at have været nær-

mest ideelle (se 3.5.). 

4.2 Virkemidler 

Vegetationsrydning  

 

På en del af de arealer, hvor græsningens omfang foreslås udvidet, vil en slåning 

og/eller rydning af den nuværende vegetation være nødvendig for, at dyrene kan få 

adgang til arealerne. Slåningen, der i praksis vil være rørskær på de pågældende 

arealer, og den efterfølgende græsning har til hensigt at forbedre yngle- og fourage-

ringsbetingelserne for områdets engfugle og vil givetvis også være en botanisk ge-

vinst for arealerne. Da rørskovens udstrækning selv efter disse indgreb vil være be-

tydelig, vurderes forslaget ikke at have nogen væsentlig negativ betydning for rør-

drum, rørhøg og skægmejse, der i dag yngler og fouragerer i mosens rørskove. 

 

Desuden kan rydning af vedplanter (levende hegn, remiser m.m.) kan komme på 

tale, såfremt det besluttes at inddrage naboarealer, der aktuelt er i omdrift, i det 

samlede græsningsareal. Ligeledes kan det overvejes at rydde vidtremiser m.m., da 

disse tjener som opholds- og ynglested for prædatorer som kragefugle m.m. 

 

Det bør fremover generelt sikres, at vedplanter ikke spreder sig fra randområderne og 

ud over engene. Derfor bør udviklingen løbende følges og uønsket vegetation om nød-

vendigt fjernes. Aktuelt vurderes problemet dog at være begrænset. 

 

Af hensyn til stedets ynglende fugle bør rydning og rørskær foretages uden for fugle-

nes yngletid (april-juli), og den ryddede vegetation hurtigt fjernes fra området eller 

brændes på forsvarlig vis. 

 

Vandstand 

 

Af hensyn til såvel vandfuglene og de fugtighedskrævende engplanter er det helt 

afgørende, at området holdes så fugtigt som muligt. En høj vandstand er forudsæt-

ningen for alle de typiske vandfugles tilstedeværelse. Som en "sidegevinst" vil en høj 

vandstand hæmme opvæksten af vedplanter. 

 

En for høj vandstand kan dog erfaringsmæssigt også give problemer for engfuglene, 

idet antallet af redeplaceringsmuligheder reduceres eller, i grelle tilfælde, reder og 

æg ligefrem kan skylles væk. Ligeledes forsvinder de for fouragerende vadefugle så 
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vigtige mudderflader langs med søer og vandhuller ved for høj vandstand. Erfaringer 

fra andre engfugleprojekter viser, at også forhold som oversvømmelsesfrekvens og – 

udstrækning betyder noget for ynglesucces og fødetilgængelighed for arten, idet en 

”middelsituation” oftest er at foretrække med hensyn til begge faktorer (EU Life Se-

minar 2009). I praksis vil et forhold som oversvømmelsesfrekvens imidlertid være 

yderst vanskeligt at styre. 

 

Da forholdene i maj 2009 forekom nærmest ideelle for engfuglene med fugtige af-

græssede mosaikagtige enge med loer, pander, tuer, med såvel fugtige lavninger 

som lidt tørrere højtliggende partier, er det nærliggende at stræbe efter sådanne 

vandstandsforhold fremover. Præcis hvad vandstanden var på dette tidspunkt vides 

ikke, men formentlig har der været tale om en vandstand omkring kote 0 i Nysø og 

kote 0,18 m. i Gammelsø. 

 

Det anbefales på længere sigt at etablere fri passage under Borrebyvej mellem 

Gammelsø og Nysø. Meget tyder på, at vand ophobes i Gammelsø i perioder med 

megen nedbør, hvilket kan tænkes at afstedkomme problemer for jordrugende fugle 

i perioder med ekstremnedbør.  

 

Fri passage kombineret med stigbord ved udløbet af Gammelsø og et stigbord på 

stedet, hvor Nysø afvander til Skælskør Nor vil gøre det muligt at regulere vandstan-

den individuelt i de to søer. 

 

I 2009 blev midt på sommeren opsat skalapæle i Gammelsø og Nysø. Det anbefales 

løbende at notere vandstanden i de to søer og sammenholde den med det visuelle 

indtryk af forholdene i mosen. På denne måde opnås en eksakt viden om, hvad 

vandstanden rent faktisk er på de tidspunkter, hvor forholdene for de ynglende 

og/eller fouragerende vadefugle er ideelle, gode eller mindre gode. 

 

Det er yderst vigtigt at bevare alle eksisterende pander, loer, småsøer, vandhuller og 

ujævnheder fra naturlige oversvømmelser, da sådanne strukturer skaber variation og 

flere alternative muligheder for fødesøgning, redeplacering m.m. 

 

Findes der sådanne ikke naturlige ujævnheder i terrænet, kan sådanne skabes eller 

genskabes ad kunstig vej, hvilket kan være relevant i forbindelse med f.eks. inddra-

gelse af mangeårigt dyrket agerjord i omdrift (se f.eks. Eglington et al. 2007). 

 

Græsning 

 

Græsning af de åbne arealer i Borreby Mose skal fortsat være den dominerende ved-

varende plejeform. Viser det sig, at græsningen ikke kan forhindre visse arealer i at 

gro til, kan det være nødvendigt at supplere med rørhøst og/eller maskinel slåning af 

vegetationen for at bevare det ønskede lysåbne præg. Det anbefales, at så stor en del 

af græsningen som muligt fremover varetages af kreaturer, da disse erfaringsmæs-

sigt vides at skabe de bedste forhold for flora og fauna tilknyttet fugtige ferske enge. 

Ydermere er kvæg bedst egnet til at afgræsse fugtige områder. 

 

Kreaturer er ikke særligt selektive i deres græsning, idet de æder store totter vege-

tation i hver mundfuld. Dog undgår kreaturer at græsse de gødningspåvirkede plet-

ter, hvilket bevirker den tuedannelse, der er vigtig for mange vadefugle, herunder 

også stor kobbersneppe og brushane (Tabel 3). I rørsump kan kreaturerne ofte holde 

tagrørene nede og dermed medvirke til at holde bredzonen åben gennem færdsel og 

tramp. Ungkreaturer giver normalt det bedste resultat, da disse er i stand til også at 

afgræsse meget fugtige arealer (Larsen og Vikstrøm 1995). 

 

Græsningspraksis vil generelt følge betingelserne for MVJ tilskud, dvs. et græsnings-

tryk på højest 1,4 kreaturer per hektar i gennemsnit og tidligste udbinding 1. maj 

(høslæt 15/6-15/7).  
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I Handlingsplan for truede engfugle anbefales et moderat græsningstryk, som ud-

gangspunkt på 0,5-1,0 dyreenhed per hektar, men det anføres også, at der altid skal 

ske en tilpasning til lokale forhold. Generelt bør græsningstrykkets effekt på området 

løbende vurderes, og om nødvendigt må græsningspraksis ændres.  

 

Hvor det er muligt, er det vigtigt, at græsningen også omfatter arealerne mellem loer, 

småsøer m.m. Herved skabes overgange (de såkaldte ”blå bånd”) med lav vegetation 

mellem land og vand, hvilket er af stor betydning for ynglende og rastende vandfugle. 

Mange ande- og vadefugles ynglesucces afhænger bl.a. af, om ungerne efter klæknin-

gen kan komme hen til vandkanten, hvor de kan hente deres føde. Græsningen om-

kring loer og vandhuller kan om nødvendigt suppleres med en årlig slåning af vege-

tationen, når græsningen ophører omkring medio oktober. 

 

En af de største kvaliteter ved Borreby Mose i dag er netop den udbredte tilstedevæ-

relsen af sådanne overgange med lav vegetation mellem vand og land. 

 

Græsningsperioden bør ideelt set, af hensyn til ynglende fugle, starte omkring 5.-10. 

juni, således at næsten alle æggene er klækket på dette tidspunkt, og derved redu-

ceres problemet med nedtrampning af reder (Tabel 6). Ved mere ekstensiv græsning 

kan udbindingen ske tidligere og ved mere intensiv græsning skal den ske senere.  

 

Trampeskader kan desuden reduceres ved at tilrettelægge græsningen efter delarea-

ler, således at udbindingen sker allerede i maj på de højest beliggende engarealer, 

kombineret med en friholdelse af de lavere arealer, således at man kan tilgodese 

både fuglelivet og en mere praktisk drift. I særligt fuglerige områder bør man dog 

undlade tidlig udbinding eller erstatte græsning med et senere høslæt. Høslæt vil dog 

give en mere ensartet vegetation, bl.a. uden de tuer af højere græs omkring kokas-

ser og andet, hvor flere arter af vadefugle foretrækker at placere deres rede (Asbirk 

& Pitter 2005). 

 

Græsningssæsonen bør være så lang som muligt, gerne til primo-medio oktober, idet 

det er vigtigt, at strandengen er grundigt afgræsset ved vækstsæsonens slutning, 

således at græsset er lavt ved starten af det følgende års ynglesæson.  

 
Tabel 6: Andelen af reder, der nedtrampes ved forskellige tidspunkter for udsætning af ungkreaturer 
ved en tæthed på 2 ungkreaturer per hektar (efter Vestergaard 2000). 

 

Fugleart/dato 15. maj 23. maj 1. juni 15. juni 

Vibe 27 % 16 % 8 % 2 % 

Stor kobbersneppe 45 % 23 % 13 % 1 % 

Rødben 67 % 51 % 29 % 3 % 

Alm. ryle 73 % 54 % 34 % 16 % 

Brushane 80 % 61 % 33 % 5 % 

 

Tilskudsfodring bør som udgangspunkt undgås, idet dette vil medføre en uønsket 

ekstern tilførsel af næringsstoffer til de sårbare naturtyper. 

 

Om græsning generelt skal afslutningsvis anføres, at den anvendte praksis altid vil 

være et kompromis mellem naturinteresser og hvad der rent landbrugsmæssigt er 

muligt. En ikke-optimal græsning i forhold til ovenstående vil næsten altid være at 

foretrække frem for ingen græsning og en deraf følgende tilgroning af engene. 

 

Overvejelser vedrørende naboarealer 

 

Det anbefales løbende at rette opmærksomheden mod mulighederne for at udvide 

arealet med græsning, og dermed eng, på bekostning andre naturtyper, f.eks. ved at 

inddrage tilstødende dyrkede arealer i omdrift. 
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Forskellige støtteordninger, bl.a. under MVJ og Landdistriktsprogrammet, er målret-

tet mod sådanne omlægninger og miljøvenlig drift og pleje af græs– og naturarealer. 

Ordningen indbefatter, at arealet ikke må omlægges eller tilføres pesticider, ligesom 

der er begrænsninger på tilførsel af kvælstof.  

 

Samgræsning mellem mosen og tilstødende naboarealer vil såvel visuelt som biolo-

gisk medvirke til at skabe landskabelig sammenhæng og desuden gøre det lettere at 

foretage en ensartet og vedvarende pleje på et større sammenhængende areal, end 

tilfældet er i dag. Det anbefales dog, at samgræsning er noget, der overvejes på lidt 

længere sigt, da dette vil gøre det vanskeligere at styre græsningen på de allerede 

velfungerende engarealer, og da en udvidelse af græsningsarealet ikke må ske på 

bekostning af kvaliteten af de eksisterende afgræssede enge omkring Nysø og Gam-

melsø. 

 

Prædatorer 

 

Fra andre lokaliteter ved man, at prædation kan være en vigtig bestandsregulerende 

faktor for de jordrugende engfugle (Asbirk & Pitter 2005, EU Life seminar 2009). 

 

Det kan da heller ikke udelukkes, at en medvirkende årsag til den tilsyneladende 

meget høje tæthed af vadefugle i Borreby Mose kan hænge sammen med en effektiv 

regulering af prædatorer af hensyn til de jagtlige interesser, der knytter sig til områ-

det. 

 

Generelt set trives engfugle bedst på åbne arealer, hvor prædatorer kan opdages i 

tide, og hvor krager og tårnfalke m.m. ikke har mulighed for at bruge træer og bu-

ske til udkigsposter efter æg og unger. Derfor bør sådanne træer og buske som ho-

vedregel fjernes fra arealerne (Asbirk & Pitter 2005). 

 

Et vigtigt indsatsområde i forbindelse med forvaltning af vadefuglebestande kan væ-

re at reducere prædation fra ræve. En egentlig regulering af rævebestanden i form af 

f.eks. jagt, eftersyn af kunstgrave m.m. forudsætter en vedvarende indsats over en 

lang årrække, hvilket er temmelig resursekrævende. 

 

Undersøgelser på Tipperne har vist, at stor kobbersneppe er den art, der rammes 

hårdest af prædation, både af rovpattedyr og rørhøg. Ikke desto mindre er stor kob-

bersneppe samtidig den af de tre fokusarter, der har klaret sig bedst, og arten har 

endda været i stand til at øge sin bestand i områderne med god engfugleforvaltning 

på trods af, at effektiv bekæmpelse ikke er en del af denne forvaltning. Måske er der 

her tale om, at god engfugleforvaltning kan overskygge den betydning af prædation, 

der trods alt måtte formodes at være (Asbirk & Pitter 2005). 

 

Undersøgelser fra ind- og udland peger på, at tætte vadefuglebestande i sig kan væ-

re et værn mod prædation, idet f.eks. flere viber kollektivt er i stand til at jage kra-

ger eller ræve bort, hvorimod færre individer og par er mere følsomme (EU Life Se-

minar 2009). Det er derfor vigtigt, at tætheden af ynglende vadefugle ikke kommer 

under den kritiske grænse for, hvornår fuglene er mange nok til at bortjage præda-

torer, der nærmer sig reder, æg og unger. Sådanne tilfælde af kollektiv bortjagning 

af kragefugle sås ved flere lejligheder i Borreby Mose forår og sommer 2009. 

 

Der blev under forårets og sommerens tællinger også observeret mink i området, og 

det er givet, at disse kan udgøre et problem for de lokalt ynglende vadefugle. Det 

lokale skovdistrikt udlåner fælder og yder bistand i forbindelse med aflivning af dyre-

ne, men opsætning af fælder kræver mindst to daglige eftersyn af fælderne og vil 

derfor være arbejdskrævende. Det anbefales dog løbende at være opmærksom på 

problemet og at kontakte By- og Landskabsstyrelsen, såfremt der registreres pro-

blemer eller også fremover iagttages dyr eller spor efter dem. 
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5 Handleplan 

5.1 Naturforbedringer og naturpleje 

 

 
Figur 8: Oversigt over planens 6 plejeområder.  

 

Af praktiske grunde inddeles plejeplanområdet i det følgende i en række plejeområ-

der, der behandles enkeltvis m.h.t. plejemålsætning, plejebehov, plejeforslag m.m. 

(Figur 8): 

 

1: Enge ved Nysø. 

2: Rørskov ved Nysø. 

3: Eng ved Gammelsø. 

4: Rørskov ved Gammelsø. 

5: Rørskov øst for Gammelsø. 

6: Agerjord vest (a) og øst (b) for Borrebyvej. 

 

5.1.1 Plejeområde 1: Enge ved Nysø 

 

Beskrivelse 

 

Delområdet omfatter ca. 8 hektar kreaturafgræsset eng i den nordvestlige del af 

Borreby Mose. Mod vest er området afgrænset af et levende hegn og agerjord i om-

drift. Mod nordøst støder området til rørskoven i delområde 2, mod sydøst ligger 

Borrebyvej, og mod nord afgrænses området af diget, der adskiller Nysø fra Skæl-

skør Nor (Figur 9). 

 

Engene i delområde 1 fremstod i foråret 2009 med nærmest ideelle forhold for yng-

lende og fouragerende vadefugle med kort vegetation, vandfyldte lavninger og frie 

passager mellem land og vand. Engene var da også i 2009 meget fuglerige. Foruden 

stor kobbersneppe ynglede i 2009 grågås, skeand, vibe, stor præstekrave, rødben og 

klyde. Brushane og dværgterne fouragerede i området men ynglede næppe. I alt 5-6 

små vandsamlinger findes rundt om på områdets enge.  
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Længst mod nord ligger en lille vildtremise (VR), hvor der i 2009 bl.a. ynglede 

gråkrage. Af andre prædatorer kan nævnes, at der i sommeren 2009 sås mink ved 

diget, der mod nord adskiller plejeområdet fra Skælskør Nor. 

 

Ligeledes i områdets nordligste ende ligger en lille, tilgroet overdrevsknold (OK). 

 

 
 

Figur 9: Plejeområde 1: Enge ved Nysø.  

 

 
 
Engene i plejeområde 1 fremstod i 2009 med nærmest ideelle forhold for ynglende og fouragerende 
vadefugle (foto taget 1. maj). 
 

Plejemålsætning 

 

Lysåben, fugtig kreaturafgræsset mosaikpræget eng næsten uden vedplanter med 
lav vegetation mellem land og vand, med spredte vandfyldte lavninger, loer og pan-

der, tuer og højere liggende tørre partier. 

VR 

OK 
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Den på landsplan sjældne kær-fnokurt er visse år almindelig i Borreby Mose. 

 

Plejeforslag 

 

Plejemålsætningen er stort set opfyldt, idet engene med den nuværende græsnings-

praksis allerede i dag vurderes at være særdeles velfungerende. Første prioritet bør 

derfor være, at den eksisterende afgræsning fortsætter. 

 

Vildremiserne i områdets nordlige ende har givetvis en vis jagt- og vildtmæssig be-

tydning, men for engfuglene ville det være en fordel, om sådanne bevoksninger blev 

ryddet eller i hvert fald begrænset i videst muligt omfang, da de tjener som yngle- 

og udsigtssteder for bl.a. kragefugle (se foto nedenfor). 

 

 
Vildtremise med kragerede i 2009 i den nordlige ende af plejeområde 1. 
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Tilsvarende anbefales det at rydde bevoksningen på den lille men ret markante over-

drevsknold i områdets nordligste ende. Ud over at fjerne en potentiel yngle- og hvi-

leplads for bl.a. kragefugle vil en rydning fremhæve et flot landskabselement.  

 

Der blev i sommeren 2009 iagttaget mink i området. Da mink vides at kunne udgøre 

et særdeles stort problem for jordrugende fugle, bør man tage hånd om det, som 

beskrevet i afsnittet med generelle virkemidler. 

 

Der vurderes at være en mulighed for at udvide græsningsarealet med 0,5-1,0 hek-

tar på bekostning af relativt tør rørskov i områdets nordligste ende ved at flytte det 

eksisterende hegn 80-100 meter længere mod øst parallelt med digefoden. Ligeledes 

kan det overvejes med tiden at lade hele arealet indgå i samgræsning med agerjor-

den mod øst, som beskrevet under delområde 6a. 

 

5.1.2 Plejeområde 2: Rørskov ved Nysø 

 

Beskrivelse 

 

Området omfatter ca. 11 hektar rørskov, der mod nordvest er afgrænset af diget 

mod Skælskør Nor. Mod nordøst afgrænses området af den grusvej, der fører fra 

Borrebyvej ud til diget. Nordøst for vejen ligger et langstrakt græsningsareal, for-

mentligt den gamle kystskrænt, der i 2009 var afgræsset af heste. Langs grusvejen 

findes en del opvækst af vedplanter, bl.a. en lille ellesump. 

 

En stor del af rørskoven mellem grusvejen og Rørbæk Rende, der gennemstrømmer 

området, blev i 2009 vurderet egnet til græsning, idet en stor del af rørskoven har 

fast bund og allerede i dag spredt opvækst af græs i åbne pletter (se foto side 27). 

 

Midt i rørskoven findes et større åbent vandspejl på ca., 2 hektar, hvorigennem 

strømmer Ørbæk Rende, der afvander Ny- og Gammelsø til Skælskør Nor (Figur 10). 

 

Også dette område er meget fuglerigt. I selve rørskoven yngler foruden småfugle 

som rørspurv, rørsanger, sivsanger og skægmejse også gråstrubet lappedykker, rør-

høg og vandrikse, og rørdrum forekommer regelmæssigt. 

 

 
 

Figur 10: Plejeområde 2: Rørskov ved Nysø. 
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Slåede bræmmer i rørskoven i plejeområde 2 afslører en relativt tør bund. Dele af området kan ud-
mærket afgræsses. I baggrunden tilstødende hesteafgræsset skrænt. 
 

 
Hesteafgræsset skrænt nordøst for delområde 2. 

 

Plejemålsætning 

 

Rørskoven skal fremstå åben, fugtig og i en varieret alderssammensætning, om end 

med en mindre udstrækning, end tilfældet er i dag. Områdets potentiale for at øge 

arealet med eng skal udnyttes ved at omdanne en del af den eksisterende rørskov til 

kreaturafgræsset eng. 

 

Plejeforslag 

 

En moderat rørhøst efter rotationsprincippet ville sandsynligvis medvirke til at øge 

variationen i rørsumpen, men vil næppe for de egentlige engfugle gøre nogen for-

skel. Det vurderes, at mindst 1 hektar af rørskoven mellem grusvejen og Ørbæk 

Rende kan afgræsses. Som et led i bestræbelserne på at øge arealet med eng kan 

den nordøstlige ende af rørskoven derfor indhegnes med henblik på græsning. Med 

henblik på at skabe et større, sammenhængende græsningsareal, kan det overvejes 

med tiden at lade arealet indgå i samgræsning med hestefolden nordøst for grusve-

jen. Dette vil indebære en ændring i den nuværende hegning, og at grusvejen, der 

bør bevares af hensyn til publikum, føres igennem folden. 

 

Afgræsningen og den tilhørende hegning skal medvirke til, at den rørskov, der står 

på tør bund, omdannes til eng, mens rørskov, der står på våd bund, skal bevares 

som rørsump. I så fald bør en del af træbevoksningen, herunder ellesumpen, langs 

grusvejen, fjernes, ligesom forudgående rørskær vil formentligt være nødvendigt for 

at lette dyrenes adgang til arealet. 
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5.1.3 Plejeområde 3: Enge ved Gammelsø 

 

Beskrivelse 

 

Plejeområdet omfatter ca. 11 hektar afgræsset eng i den sydvestlige ende af Gam-

melsø. Mod nordvest afgrænses området af Borrebyvej. Mod syd afgrænses området 

af et levende hegn og et område med relativt højtliggende dyrket agerjord, mod 

nord og øst ligger rørskovene i henholdsvis plejeområde 4 og 5 (Figur 11). Mod nord 

og længst mod øst i området, umiddelbart tilstødende engene findes forår og som-

mer store sammenhængende partier med vandplanten hestehale (Hippuris vulgaris).  

 

 
Figur 11: Delområde 3: Enge ved Gammelsø.  

 

Engene var i 2009 meget fuglerige med mange fouragerende grågæs, svømmeænder 

og ynglende stor kobbersneppe, vibe, rødben, stor præstekrave og strandskade.  

Gråstrubet lappedykker ynglede i 2009, rørhøg fouragerede i området, og også brus-

hane forekom både forår og sommer. Området var i 2009 afgræsset af får, idet rør-

skoven længst mod øst var hegnet fra. 

 

 
Stort sammenhængende område med vandplanten hestehale i områdets østlige ende. 
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Stor kobbersneppe på fåreafgræsset eng i plejeområde 3 i 2009. 

 

Plejemålsætning 

 

Lysåben, fugtig kreaturafgræsset mosaikpræget eng næsten uden vedplanter med 

lav vegetation mellem land og vand, med spredte vandfyldte lavninger, pander, loer, 

tuer og højere liggende tørre partier. 

 

Plejeforslag  

 

Området var i 2009 afgræsset af får, en græsning der syntes at fungere udmærket, 

vadefuglenes antal og tætheder taget i betragtning. Om muligt bør området dog 

fremover afgræsses af kreaturer, såfremt det nødvendige antal dyr kan skaffes, da 

disse erfaringsmæssigt er bedre til at græsse i fugtige miljøer og desuden på længe-

re sigt giver de bedste betingelser for ynglende vadefugle. 

 

Det kan overvejes at rykke det eksisterende hegn længere mod øst for at øge arealet 

med eng samt med tiden eventuelt at indføre samgræsning med de dyrkede arealer 

mod syd, såfremt det besluttes at udlægge dette areal til vedvarende græs, som 

beskrevet under delområde 6b. 

 

5.1.4 Plejeområde 4: Rørskov ved Gammelsø 

 

Beskrivelse 

 

Plejeområdet udgøres af 29 hektar rørskov med en større fritliggende vandsamling. 

Mod nord ligger Borreby Gods, adskilt fra rørskoven af et levende hegn (Figur 12).  

 

Skoven syd for godset er udlagt til Fredskov og rummer bl.a. en fiskehejrekoloni, 

ynglende huldue m.m. Mod nordvest afgrænses området af Borrebyvej, mod syd og 

øst af plejeområde 3 og 5. 
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Figur 12: Plejeområde 4: rørskov ved Gammelsø. 

 

Rørskoven virker på nær en smal stribe umiddelbart tilstødende Borrebyvej relativt 

fugtig og vurderes generelt set næppe at være velegnet til afgræsning. I selve rør-

skoven yngler rørhøg, vandrikse, sivsanger, rørsanger, skægmejse og rørspurv. I 

områdets vandsamlinger yngler bl.a. gråstrubet lappedykker. 

 

Plejemålsætning: 

 

En fugtig, åben mosaikpræget rørsump med få vedplanter, i en varieret alderssam-

mensætning og med det eksisterende islæt af åbent vand. 

 

Plejeforslag: 

 

En moderat rørhøst efter rotationsprincippet ville sandsynligvis medvirke til at øge 

variationen i rørsumpen til gavn for visse arter, men vil næppe for de egentlige eng-

fugle gøre nogen forskel. 

 

Området opfylder allerede plejemålsætningen og vurderes kun i meget begrænset 

omfang at rumme et potentiale for udvidelse af arealet med eng. En smal stribe eng 

kan muligvis skabes nærmest Borrebyvej, men generelt virker denne del af rørsko-

ven for fugtig til afgræsning, og forsøg på at iværksætte græsning vil næppe være 

indsatsen værd.  

 

 
 

Rørskoven i plejeområde 4 vurderes generelt set at være for fugtig til afgræsning. 
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5.1.5 Plejeområde 5: Rørskov øst for Gammelsø 

 

Beskrivelse 

 

Plejeområdet omfatter ca. 20 hektar relativt tør rørskov med spredt opvækst af pil 

m.m. beliggende i mosens østligste ende. Rørskoven er mod vest hegnet fra pleje-

område 4 på trods af, at dele af den virker potentielt egnet til afgræsning og også 

viser tegn på en tidligere ekstensiv afgræsning. Bunden er fast med spredt opvækst 

af græs og bl.a. engkabbeleje, store tuer af top-star og hist og her stor nælde (Figur 

13). 

 

 
 

Figur 13: Plejeområde 5: Rørskov øst for Gammelsø. 

 

 
 
Tue af top-star i plejeområde 5. Rørskovens bund er tør og især den sydlige del vurderes egnet til 
græsning. 
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Plejemålsætning 

 

Mod syd lysåben kreaturafgræsset eng med få vedplanter og i landskabelig sammen-

hæng med plejeområde 3 og eventuelt det syd for liggende dyrkede agerland. Mod 

nord rørskov, der gradvist bliver mere og mere fugtig og rummer levesteder for arter 

som vandrikse, rørhøg, skægmejse m.fl. 

 

Plejeforslag 

 

Især den sydligste del af rørskoven rummer potentiale for afgræsning og kan derfor 

inddrages i bestræbelserne på at øge det samlede areal med eng i mosen. Hegnet i 

plejeområde 4 bør flyttes længere mod øst til også at omfatte den sydlige del af om-

rådet. Evt. kan afgræsningen med tiden ske som samgræsning med de dyrkede 

agerlandsarealer mod syd, som beskrevet under plejeområde 6b. 

 

 

5.1.6 Plejeområde 6: Agerjord øst og vest for Borrebyvej 

 

Beskrivelse 

 

Plejeområdet omfatter de dyrkede arealer vest (6a) og øst (6b) for Borrebyvej på 

henholdsvis 19 og 17 hektar. Området er i dag konventionelt dyrket agerland og 

rummer ikke som sådan væsentlige naturværdier, selvom enkelte almindelige fugle-

arter yngler og fouragerer i tilknytning til de levende hegn, der adskiller arealerne fra 

de egentlige mosearealer (Figur 14). 

 

Arealerne er alene medtaget i plejeplanen, fordi de vurderes at rumme et vist poten-

tielle for omlægning til vedvarende græs. Særligt i området vest for Borrebyvej sy-

nes der at være et vist potentiale, idet der her findes flere fine lavninger, der givetvis 

i perioder er fugtige. 

 

Arealet øst for vejen er højtliggende og derfor mere tørt, men ville i givet fald fint 

kunne indgå i landskabelig sammenhæng med arealerne i plejeområde 3. 

 

 
 

Figur 14: Plejeområderne 6a og 6b, dyrket agerland vest og øst for Borrebyvej. 
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Plejemålsætning 

 

Lysåben, kreaturafgræsset eng uden vedplanter og i landskabelig sammenhæng med 

plejeområderne 1 og 3. 

 

Plejeforslag 

 

Som et led i bestræbelserne på at udvide det samlede areal med eng bør det overve-

jes at omlægge de dyrkede arealer øst og vest for Borreby til vedvarende græs, 

f.eks. med støtte fra puljen af Landdistriktsmidler.  

 

Noget sådant vil fremme det visuelle indtryk af landskabelig sammenhæng og vil 

givetvis også være til gavn for engfuglene, hvis der blev foretaget en hel eller delvis 

rydning af de levende hegn, der i dag adskiller mosen fra det tilstødende agerland. 

 

Såfremt det besluttes at inddrage de dyrkede områder vest og øst for Borrebyvej i 

arealet med vedvarende græs, kan det overvejes at lade disse arealer tjene som 

”aflastningsarealer” for de mere følsomme lavtliggende og fugtige engområder, så-

fremt der ønskes en tidlig udbinding af de græssende kreaturer. 

 

 

 
 

Dyrket agerland vest for Borrebyvej (plejeområde 6a). 
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6 Opsummering 

 

En opsummering af de stillede plejeforslag er givet i Tabel 7. En opsummering af de 

vurderede muligheder for at udvide arealet med eng er givet i Figur 15. 

 
Tabel 7: Skematisk oversigt over de stillede plejeforslag. Plejeområde 1: Enge ved Nysø, Plejeområ-
de 2: Rørskov ved Nysø, Plejeområde 3: Enge ved Gammelsø, Plejeområde 4: Rørskov ved Gam-
melsø, Plejeområde 5: Rørskov øst for Gammelsø, Plejeområde 6a: Agerland vest for Borrebyvej og 
Plejeområder 6b: Agerland øst for Borrebyvej. 

 

Plejeforslag/delområde nr. 
1 2 3 4 5 

6 

 a b 

Afgræsning        

Udvidelse af folde/flytning af hegn √ √ √  √ √ √ 

Etablering af nye folde  √   √ √ √ 

Samgræsning med naboarealer (√) (√) (√)  (√) (√) (√) 

        

Slåning og rydning        

Rørskær inden græsning √ √   √   

Rydning af levende hegn inden græsning √     √ √ 

Rydning af vedplanter √ √      

Rydning af overdrevsknold √       

        

Hydrologi        

Sikring af frit løb under Borrebyvej    √    

Etablering af stigbord ved Borrebyvej    √    

Etablering af stigbord ved Skælskør Nor  √      

        

Prædation        

Fjernelse af udkigsposter/skjulesteder √       

Løbende regulering af mink, ræve o. lign. √ √ √ √ √ √ √ 

        

Monitering        

Flora og fauna √ √ √ √ √ √ √ 

Vandstand  √  √    

 

 

 

 Udvidelse af arealet med eng på bekostning af rørskov. 

 Rørskær, hegning og nye folde. 

 Rydning af vedplanter (hegn, remiser og overdrevsknold). 

 Frit løb under Borrebyvej. 

 Etablering af stigbord. 

 Prædatorkontrol. 

 Overvejelser vedrørende omlægning naboarealer til vedvarende græs. 

 Overvejelser vedrørende samgræsning med naboarealer. 

 Efterfølgende monitering af flora, fauna og vandstandsforhold. 
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Figur 15: Nuværende (2009) og foreslåede nye muligheder for græsning, såfremt man med plejen 
ønsker at udvide arealet med eng på bekostning af andre naturtyper. 
 

6.1 Monitering 

For løbende at kunne vurdere effekten af plejeindgrebene kan foretages en årlig re-

gistrering af mosens ynglende engfugle og andre karaktérarter for enge og vådom-

råder. 

 

Optællingerne af ynglefuglene skal foretages efter de metoder, der anvendes i for-

bindelse med Dansk Ornitologisk Forenings og Skov- og Naturstyrelsens engfuglelo-

kaliteter landet over. 

 

Registreringerne bør henføres til plejeplanens delområder, så det er muligt at følge 

udviklingen i ynglebestandene i de enkelte plejeområder og sammenholde driften 

med eventuelle ændringer i ynglefuglebestandene.  

 

En gennemgang af området 3 gange inden for tidsrummet 20. april til 15. juni vil 

give et indtryk af, hvilke arter, der yngler, ynglebestandenes størrelse samt, om mu-

ligt, den omtrentlige fordeling på plejeområderne.  

 

Endeligt foreslås det i en periode på minimum 3 år løbende at overvåge vandstands-

forholdene ved regelmæssig aflæsning af de i 2009 opsatte skalapæle for løbende at 

kunne belyse sammenhængen mellem den aktuelle vandstand, fordelingen mellem 

eng, åben vandflade og rørskov samt fuglenes forekomst, græsningsforholdene og 

eventuelle påvirkninger af naboarealerne. 
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Bilag 1: Antal fugle (udvalgte arter) registreret ved 5 besøg i Borreby Mose 2009. 

 

 
16-04-09 17-04-09 30-04-09 01-05-09 29-05-09 

Toppet Lappedykker 
 

1 1 
  

Gråstrubet Lappedykker 
  

5 2 
 

Skarv 
  

1 
  

Rørdrum 
   

1 
 

Fiskehejre 
 

25 
   

Knopsvane 
 

10 
 

4 
 

Grågås 154 154 145 
 

100 

Gravand 15 15 
 

15 12 

Pibeand 30 25 
 

2 
 

Knarand 8 6 
 

8 12 

Krikand 150 120 35 25 
 

Gråand 
 

50 
   

Spidsand 4 2 2 
  

Skeand 15 35 25 14 15 

Troldand 400 500 
 

125 
 

Toppet Skallesluger 
  

1 
  

Rød Glente 
   

1 
 

Havørn 1 1 
   

Rørhøg 6 4 2 2 3 

Musvåge 
 

2 
   

Vandrefalk 
 

1 
   

Vandrikse 1 
   

1 

Grønbenet Rørhøne 
  

1 
  

Strandskade 25 15 10 15 6 

Klyde 35 35 25 15 10 

Lille Præstekrave 
    

1 

Stor Præstekrave 
 

3 10 6 2 

Vibe 
 

22 20 20 10 

Temmincksryle 
  

1 1 
 

Almindelig Ryle 25 
    

Brushane 30 35 35 40 
 

Dobbeltbekkasin 1 
 

1 1 
 

Stor Kobbersneppe 10 10 6 6 10 

Rødben 20 35 25 25 18 

Tinksmed 10 
 

5 2 
 

Fjordterne 
    

2 

Dværgterne 
  

2 
 

2 

Huldue 
   

1 
 

Engpiber 1 2 
  

1 

Gul Vipstjert 2 1 
   

Gul Vipstjert, Almindelig (flava)  
 

10 15 2 

Skægmejse 
  

2 4 1 

Sivsanger 
   

4 2 

Kærsanger 
    

2 

Gulbug 
    

2 
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Bilag 2: Bearbejdet oversigt over 20 års observationer af vadefugle (maks-tal de enkelte år) fra Borreby Mose (www.dofbasen.dk). 
 

Artsnavn 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 

Strandskade 
 

10 
 

10 10 
 

60 10 65 8 85 35 25 50 40 45 40 60 28 31 25 

Stylteløber 
    

1 
                

Klyde 
 

15 
 

62 65 64 50 50 50 12 60 48 92 96 75 105 94 120 60 73 70 

Lille Præstekrave 
 

3 
 

6 6 3 11 1 6 
  

1 
 

5 3 1 8 8 2 12 5 

Stor Præstekrave 
 

10 
 

200 85 11 60 10 85 10 20 10 5 25 41 18 24 39 17 32 45 

Hvidbrystet Præstekrave 
 

1 
        

1 
          

Pomeransfugl 
        

1 
            

Hjejle 
 

36 25 850 2000 1000 675 85 1700 5000 2000 750 2000 1300 3850 800 1150 1400 5000 850 1000 

Strandhjejle 
     

1 
       

1 1 
    

1 
 

Sumpvibe 
        

1 
            

Vibe 
 

300 50 300 1200 2000 440 750 655 1300 1000 555 680 900 1000 1300 2500 3000 1500 1800 870 

Islandsk Ryle 
       

2 
 

13 
    

1 1 2 1 
 

2 4 

Sandløber 
                  

4 8 
 

Dværgryle 
 

2 
 

5 58 1 4 2 5 2 
   

2 7 1 6 20 7 2 1 

Temmincksryle 
 

4 
 

2 7 10 6 3 5 
 

2 6 3 18 5 9 13 13 14 12 7 

Stribet Ryle 
   

1 
         

1 
  

1 
   

1 

Krumnæbbet Ryle 
   

83 65 36 5 
    

2 
 

9 12 4 30 3 3 8 6 

Almindelig Ryle 
 

10 10 250 100 6 435 3 21 10 3 228 120 300 500 500 150 300 110 230 210 

Almindelig Ryle, Engryle (schinzii) 
           

3 
 

3 
       

Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 
                

2 
 

1 
  

Kærløber 
    

2 2 
  

2 
     

1 
 

3 1 
   

Brushane 
 

50 
 

200 50 154 50 45 75 20 36 15 50 85 149 54 115 60 26 54 41 

Enkeltbekkasin 
              

1 
  

1 
   

http://www.dofbasen.dk/
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Dobbeltbekkasin 1 20 
 

75 10 250 50 26 12 9 12 8 30 32 94 46 41 176 26 40 22 

Tredækker 
            

1 
        

Langnæbbet Sneppeklire 
                   

0 
 

Stor Kobbersneppe 
 

6 30 20 25 25 17 27 11 3 30 13 12 20 26 27 20 24 21 18 25 

Stor Kobbersneppe, Islandsk 
(islandica) 

             
1 1 

  
1 

   
Lille Kobbersneppe 

   
1 

  
2 

  
4 

  
1 20 4 1 5 3 1 20 

 
Småspove 

             
1 

 
3 2 

  
2 1 

Storspove 
    

2 4 1 1 3 2 1 
 

2 9 2 15 11 100 41 37 6 

Sortklire 
 

3 
 

3 12 3 10 10 4 4 5 8 3 7 34 6 4 9 15 8 18 

Rødben 
 

30 
 

10 20 3 40 45 50 6 50 15 50 55 20 30 40 50 34 60 44 

Rødben, Almindelig (totanus) 
                   

11 13 

Rødben, Islandsk (robusta) 
               

1 2 
    

Damklire 
            

1 
        

Hvidklire 
 

6 
 

3 14 38 20 28 30 1 2 2 5 20 16 3 15 20 4 12 13 

Svaleklire 
   

10 
 

15 2 2 11 
 

1 2 4 8 7 2 5 8 2 8 6 

Tinksmed 
 

20 30 80 17 55 15 75 40 5 16 10 5 62 20 16 45 51 5 75 46 

Terekklire 
   

1 
                 

Mudderklire 
 

20 10 100 
 

8 2 3 16 1 3 9 2 12 10 4 15 18 7 14 15 

Stenvender 
                

1 
    

Odinshane 
    

1 1 
   

1 
 

1 
 

1 
 

1 2 1 1 2 1 

 


